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1. Základní údaje o spole čnosti  
 
Firma:     Teplárna Liberec, a. s. 
Sídlo:     tř. Dr. M. Horákové 641/34a, Liberec 4 
IČO:     62241672 
DiČ:     CZ 62241672 
Datum vzniku:   13. 2. 1995 
Právní forma:    akciová společnost 
 
 
Akciová společnost Teplárna Liberec byla založena zakladateli Severočeské teplárny, a. s.  
a Město Liberec. Společnost svoji činnost zahájila k 1. 3. 1995. 
 
Základním předmětem podnikání je: 
výroba, rozvod, nákup a prodej tepla a elektrické energie, prodej zemního plynu a činnosti  
s těmito aktivitami spojené.  
 
Teplárna Liberec, a. s. pokračuje v dlouholeté tradici centralizovaného zásobování tepelnou 
energií (CZT) lokality Liberec. Společnost zásobuje tepelnou energií město Liberec  
a Vratislavice nad Nisou. Elektrickou energii a zemní plyn dodává Termizu - zařízení pro 
energetické využití odpadů, které bylo postaveno v těsné blízkosti a technologicky navazuje 
na technologii Teplárny. Elektrickou energii dále také prodává dalším odběratelům. 
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2. Úvodní slovo p ředstavenstva  
 
Vážené dámy, vážení pánové, 
stejně jako v minulých letech Vám předkládáme souhrnné informace o akciové společnosti 
Teplárna Liberec a o výsledku jejího hospodaření v hlavní podnikatelské činnosti – výrobě  
a rozvodu tepla a elektřiny. 
 
Dovolte mi, abych Vás tímto na samém začátku výroční zprávy seznámil s rozhodujícími 
faktory, které významně ovlivnily výsledky naší společnosti ve fiskálním roce 2011/2012, tedy 
za období od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2012. Akcionářská struktura společnosti Teplárna Liberec 
zůstala v tomto fiskálním roce nezměněna. Majoritním akcionářem tak zůstává společnost 
ENERGIE Holding a.s., druhým akcionářem je Statutární město Liberec. V průběhu 
fiskálního roku 2011/2012 došlo ke změně ve složení správních orgánů společnosti. V 
představenstvu společnosti byl 30. března nahrazen člen představenstva Tomáš Buzín 
novým členem představenstva Mgr. Jiřím Procházkou.  
 
Ve fiskálním roce 2011/2012 byl pro výrobu tepla používán stejně jako v předchozích letech 
palivový mix zemního plynu, těžkého topného oleje a nákupu tepla ze společnosti TERMIZO 
a.s. Základním palivem byl pro svoji momentální cenovou výhodnost stejně jako  
v předchozím roce zemní plyn. Významnou část prodaného tepla tvoří jeho nákup ze 
zařízení na energetické využívání odpadů. Dodávka tepla ze společnosti TERMIZO a.s. je 
také základním zdrojem tepla v letních měsících. Těžký topný olej byl pro výrobu tepla  
v tomto fiskálním období využíván pouze minimálně. 
 
Teplárna Liberec v uplynulém období zahájila projekt Revitalizace sítě CZT, který by měl 
v příštích letech zefektivnit dodávku tepla v celém městě. Jeho podstatou je zásobování 
centra města a přilehlých oblastí ze zařízení na energetické využití odpadů TERMIZO. 
V ostatních lokalitách plánuje Teplárna vybudovat kogenerační jednotky, které budou vyrábět 
elektřinu a současně dodávat zákazníkům teplo vyrobené přímo v místě spotřeby. 
 
V letošním roce začala výstavba první kotelny a rekonstrukce horkovodních sítí na 
Františkově. Změna systému zásobování teplem na tomto libereckém sídlišti přinese 
zkrácení parních rozvodů, snížení ztrát a společnou výrobou elektřiny a tepla se nejlépe 
využije energie obsažená v zemním plynu. 
 
V oblasti investiční výstavby byly jednotlivé akce orientovány především na rekonstrukce  
a modernizace stávajících rozvodných sítí, snižování tepelných ztrát v rozvodech a na 
zahájení výstavby nových lokálních kogeneračních zdrojů tepla v rámci programu 
revitalizace sítě CZT. V letošním roce byla zrealizována kompletní výměna technologie ve 
třech výměníkových stanicích v lokalitě Vesec.  
 
Mezi hlavní úkoly pro nejbližší období patří i nadále dlouhodobé zajištění spolehlivých 
dodávek tepla ze soustavy CZT Liberec a realizace takových opatření, která tento úkol 
pomohou naplňovat, jak v oblasti výroby, rozvodu a prodeje tepla, tak  
i v oblasti ochrany životního prostředí. Společnost lze i nadále hodnotit jako zdravou a 
stabilní, protože i ve fiskálním roce 2011/2012 dosáhla plánovaných ekonomických 
ukazatelů. Teplárna Liberec beze zbytku plnila své závazky vůči třetím osobám ve 
stanovených termínech v průběhu celého účetního období. Detailní hospodářské výsledky 
společnosti jsou pak uvedeny v dalších částech této výroční zprávy. 
    
 
Ing. Tomáš Balcar, v.r.  
místopředseda představenstva 
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3. Struktura spole čnosti  
 

Vlastníci a základní údaje o spole čnosti 
 
ENERGIE Holding a.s.                  70 ks, tj. 70 % 
Město Liberec                    30 ks, tj. 30 % 
 
 
Základní kapitál společnosti:     290 000 000 Kč                                           
    
Počet vydaných akcií:               100 ks  
 
Jmenovitá hodnota akcie:             2 900 000 Kč 
                                                   
 

Představenstvo spole čnosti 
 
Ing. Libor Žížala 
předseda představenstva  
 
Ing. Tomáš Balcar 
místopředseda představenstva 
 
Ing. Vladimír Pitín  
člen představenstva 
 
Ing. Tomáš Hampl 
člen představenstva 
 
Jana Kašparová  
člen představenstva 
 
Mgr. Jiří Procházka 
člen představenstva  
(od 30. března 2012) 
 
Tomáš Buzín 
člen představenstva 
(do 30. března 2012) 

Dozor čí rada spole čnosti 
 
Ing. Václav Hrach, Ph.D. 
předseda dozorčí rady 
 
Ing. Petr Šourek 
člen dozorčí rady 
 
Martina Bartoňová 
členka dozorčí rady 
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4. Zpráva p ředstavenstva  
 
Hlavní podnikatelskou aktivitou Teplárny Liberec, a.s. ve fiskálním roce 2011/2012 byla 
stejně jako v předchozích letech především výroba a rozvod tepelné energie, v menším 
rozsahu i výroba elektrické energie. Společnost i v letošním roce nakupovala a dále 
dodávala teplo vyrobené společností Termizo,a.s. spalováním komunálního odpadu. 
 
V období fiskálního roku 2011/2012 skončila společnost se ziskovým hospodářským 
výsledkem ve výši 14 175 tis. Kč po zdanění (18 053 tis. Kč před zdaněním). 
 
Hlavní vliv na výsledek hospodaření mělo především snížení objemu dodávek tepla  
v porovnání s předchozím rokem způsobené zateplováním a úspornými opatřeními na straně 
zákazníků. Dále se na nižším objemu dodávek podepsaly i nadprůměrné teploty  
v přechodových obdobích topné sezóny. Nižší objem vyrobené elektřiny vyrovnalo další 
snižování režijních nákladů.  
 
V obchodních vztazích se i v roce 2011/2012 dařilo udržet dosavadní strukturu a množství 
odběratelů tepla. Dodávky tepla byly v tomto  fiskálním roce o 9,5 % nižší než  v roce 
předcházejícím. S účinností od 1. ledna 2012 došlo ke zhruba šestiprocentnímu navýšení 
ceny tepla v důsledku stoupajících cen zemního plynu. Zároveň došlo k navýšení cen 
z důvodu změny nižší sazby DPH z 10 % na 14 %.  
 
V oblasti investiční výstavby společnost investovala celkem 25 775 tis. Kč. Jednotlivé akce 
investiční výstavby byly zaměřeny především na rekonstrukce a modernizace stávajících sítí 
a zahájení výstavby nových lokálních kogeneračních zdrojů tepla. Kompletní výměnou 
technologie prošly tři výměníkové stanice v lokalitě Vesec.  
 
Hlavním cílem investiční výstavby bylo stejně jako v předchozích letech zlepšení efektivity 
dodávek tepla, snižování tepelných ztrát v rozvodné síti a současně zahájení výstavby 
nových lokálních kogeneračních zdrojů tepla v rámci programu revitalizace sítě CZT. 
 
V pracovněprávní oblasti se společnost řídí platnými právními předpisy, vnitřními předpisy 
společnosti a kolektivní smlouvou, uzavřenou mezi zaměstnavatelem a odborovou 
organizací. Pro zaměstnance jsou zajišťována školení dle jejich profesí a potřeb společnosti, 
v zákonných lhůtách a v návaznosti na změny zákonů a právních předpisů. 
 
Teplárna Liberec, a. s. plnila zákonné limity emisí a veškeré zákonné povinnosti vztahující se 
k ochraně životního prostředí. 
 
Teplárna Liberec, a. s. neměla žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 
 
Teplárna Liberec, a. s. nemá organizační složku podniku v zahraničí. 
 
Teplárna Liberec, a. s. nemá žádná úvěrová a cenová rizika. Nečerpala žádné úvěry  
ani půjčky. Ceny prodávaného tepla jsou průběžně měněny v závislosti na cenách paliv  
a v souladu s pravidly cenové regulace. Společnost řídí likvidní rizika, pravidelně sleduje  
a vyhodnocuje pohledávky, úhrady dodávek tepla zákazníci hradí částečně v předstihu 
formou záloh. Vzhledem k charakteru připojení a dodávek tepla a elektrické energie je 
likvidní riziko minimální.  
 
Společnost nemá žádné vlastní akcie, zatímní listy a neobchoduje s akciemi, zatímními listy 
či obchodními podíly ovládající osoby. 
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Struktura ro čních dodávek tepla 
 

10/11 - 9/12 10/10 - 9/11 10/09 - 9/10 

Struktura odb ěrů tepla TJ % TJ % TJ % 
průmysl a ostatní 367 43,28 417 44,50 442 43,16 
byty 481 56,72 520 55,50 582 56,84 
celkem 848  100 937 100 1 024 100 
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Vyhodnocení množství emisí 
 

10/11- 9/12 10/10 - 9/11 10/09 - 9/10 
  (v tunách) 
SO2 36,8 52,5 249,8 

NOx 43,7 51,3 109,4 

CO 3,2 2,5 8,0 

Suma org. C 0,8 1,5 7,0 

tuhé emise 2,3 2,1 6,8 
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Investi ční činnost 
 

Rekonstukce 
rozvodných sítí

64,4%

lokální kogenerační 
zdroje
23,1%

Ostatní
5,2%

Nová připojení
7,3%

 
 
Ve fiskálním roce 2011/2012 realizovala Teplárna Liberec, a.s. investiční činnost v celkovém 
objemu  25 775 tis. Kč.  Investice byly zaměřeny zejména na rekonstrukci a modernizaci 
stávajících rozvodných sítí  a budování nových lokálních kogeneračních zdrojů tepla v rámci 
programu revitalizace sítě CZT. 
 
 

Personální politika 
 
K 30. 9. 2012 bylo v Teplárně Liberec, a.s. zaměstnáno 87 zaměstnanců. Z toho  
47 zaměstnanců v kategorii “dělník” a 40 zaměstnanců v kategorii „technicko-
administrativní“. 
 

Vývoj po čtu zaměstnanc ů 
 

10/11 - 9/12 10/10 - 9/11 10/09 - 9/10 
87 90 105 

 

Věková struktura zam ěstnanc ů 
 
Věková struktura 10/11 - 9/12 10/10 - 9/11 10/09 - 9/ 10 
do 25 2 3 2 
26 - 35 let 7 7 5 
36 - 45 let 20 21 27 
46 - 55 let 30 31 37 
56 a více  28 28 34 
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Vzdělanostní struktura zam ěstnanc ů 
 
Vzdělanostní struktura 10/11 - 9/12 10/10 - 9/11 10/09 - 9/10 
základní 1 2 3 
vyu čen 23 25 33 
SO 1 1 1 
ÚS 54 51 56 
VŠ 8 11 12 
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5. Výsledek hospoda ření spole čnosti  
 
 

10/11 - 9/12 10/10 - 9/11 10/09 - 9/10 

        (tis. K č) 

tržby a výnosy 640 132 644 589 662 385 
náklady bez daně z příjmu 622 079 619 044 647 637 

hospodářský výsledek před 
zdaněním 

18 053 25 545 14 748 

daň z příjmů 3 878 5 772 3 808 

hospodářský výsledek po 
zdanění 

14 175 19 773 10 940 

 
 

Struktura výnos ů spole čnosti 
 
Ve výnosech není pro srovnatelnost zahrnuta dotace emisních povolenek 25 578 tis. Kč 
(společnost spotřebovávala pouze povolenky přidělené, nikoliv nakoupené). 
 
 

10/11 -
 9/12 

10/11 -
 9/12 

10/10 -
 9/11 

10/10 -
 9/11 

10/09 -
 9/10 

10/09 -
 9/10 

  (tis. K č)  (%) (tis. K č)  (%) (tis. K č)  (%) 
tržby za teplo 526 116 84,4 533 727 85,1 541 355 84,3 
tržby za elektrickou energii 35 468 5,7 33 359 5,3 37 451 5,8 
tržby z prodeje emisních 
povolenek 

14 135 2,3 13 761 2,2 14 601 2,3 

ostatní tržby a výnosy 38 835 7,7 46 494 7,4 48 444 7,5 

tržby a výnosy bez ú čtování 
dotace povolenek    celkem 614 554 100 627 341 100 641 851 100 
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Struktura náklad ů spole čnosti  
 
V nákladech není pro srovnatelnost zahrnuta spotřeba emisních povolenek v hodnotě  
25 578 tis. Kč (společnost spotřebovávala pouze povolenky přidělené, nikoliv nakoupené). 
 
 

10/11 -
 9/12 

10/11 -
 9/12 

10/10 -
 9/11 

10/10 -
 9/11 

10/09 -
 9/10 

10/09 -
 9/10 

  (tis. K č) (%) (tis. K č) (%) (tis. K č) (%) 

palivo 214 173 35,4 205 085 34,6 238 685 38,5 
nákup tepla 137 569 22,7 140 495 23,7 154 009 24,8 
materiál a energie 50 603 8,4 49 075 8,3 46 658 7,5 
osobní náklady 44 980 7,4 45 497 7,7 49 467 8,0 
nájemné 47 384 7,8 49 919 8,4 50 904 8,2 
odpisy DNM a DHM 32 645 5,4 36 515 6,2 42 757 6,9 
ostatní náklady 69 147 12,9 66 810 11,3 38 064 6,1 
náklady bez dan ě z příjmů a 
spot řeby povolenek    celkem  596 501 100 593 398 100 620 545 100 
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Vybrané údaje z rozvahy spole čnosti  
 

    10/11 - 9/12 10/10 - 9/11 10/09 - 9/10 

    
(tis. K č) 

  
             A K T I V A 
  
  AKTIVA CELKEM 498 212  474 494 440 051 
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0  0 0 
B. Dlouhodobý majetek 324 784  331 277 345 442 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 45 607 46 032 26 659 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 279 177 285 245 318 783 
C. Oběžná aktiva 173 333 142 528 94 449 
C.I. Zásoby 4 164 4 366 5 554 
C.III. Krátkodobé pohledávky 55 433 54 482 52 082 
C.IV. Krátkodobý finan ční majetek 113 736 83 680 36 812 
D. Časové rozlišeni   95 689 160 
 
 

    10/11 - 9/12 10/10 - 9/11 10/09 - 9/10 

    

 
(tis. K č) 

 
  

             P A S I V A 

   
  PASIVA CELKEM 498 212 474 494 440 051 
A. Vlastní kapitál 307 491 322 761 302 988 
A.I. Základní kapitál 290 000 290 000 290 000 

A.III. Rezervní fond, ned ělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 76 2 326 1 780 

A.IV. Výsledek hospoda ření minulých let 3 240 10 662 268 

A.V. Výsledek hospoda ření běžného ú četního 
roku 14 175 19 773 10 940 

B. Cizí zdroje 190 721 151 256 136 489 
B.I. Rezervy 39 600 42 149 32 646 
B.II. Dlouhodobé závazky 4 136 5 250 7 063 
B.III. Krátkodobé závazky 146 985 103 857 96 780 

C. Časové rozlišení 0 477 574 
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Peněžní toky 
 

10/11 - 9/12 10/10 - 9/11 10/09 - 9/10 
    (tis. K č) 

  
stav peněžních prostředků a 
peněžních ekvivalentů na začátku 
období 

83 680 36 813 144 007 

A*** 
čistý peněžní tok z provozní 
činnosti 

71 141 42 195 -6 089 

B*** 
čistý peněžní tok z investiční 
činnosti 

-11 640 4 672 1 193 

C*** 
čisté peněžní toky z finanční 
činnosti 

-29 445 0 -102 298 

F 
čisté zvýšení, resp. snížení 
peněžních prostředků 30 056 46 867 -107 194 

R. 
stav peněžních prostředků a 
peněžních ekvivalentů na konci 
období 

113 736 83 680 36 813 

 

Vybrané pom ěrové ukazatele 
 
  10/11 - 9/12 10/10 - 9/11 10/09 - 9/10 
míra odepsanosti dlouhodobého majetku (%) 66,69 65,00 60,55 

podíl dlouhodobého majetku na aktivech (%) 56,11 60,28 72,50 

podíl vlastních zdrojů na aktivech (%) 61,72 68,02 68,85 

podíl dlouhodobého cizího kapitálu (%) 0,83 1,11 1,61 

celková zadluženost (% ) 38,28 31,88 31,02 

běžná (celková) likvidita  1,18 1,37 0,98 

 
 

Významné skute čnosti, které nastaly až po rozvahovém dni 
 
Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti, které by ovlivnily výsledek 
hospodaření společnosti. 
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Předpokládaný vývoj činnosti  
 
Ve fiskálním roce 2012/2013 společnost plánuje dodat odběratelům 844 200 GJ tepelné 
energie především z vlastní výroby a v menší míře z nákupu od společnosti Termizo a.s.  
a zároveň prodat 15,7 tis. MWh elektrické energie především z nákupu od společnosti 
Termizo a.s. (11,4 tis. MWh) a z vlastní výroby (4,3 tis MWh). Cílem společnosti je 
poskytovat ve fiskálním roce 2012/2013 zákazníkům dlouhodobě stabilní služby v oblasti 
dodávky tepla, elektrické energie a dalších činností. V oblasti investiční činnosti se 
společnost plánuje soustředit především na budování nových lokálních kogeneračních zdrojů 
tepla v rámci programu revitalizace sítě CZT, na rekonstrukcí výměníkových stanic, 
tepelných rozvodů a nová připojení. Společnost tak chce i nadále vytvářet podmínky pro 
udržení pozice a postavení systému CZT  v rámci města. 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Balcar, v.r., místopředseda představenstva      
 
Ing. Vladimír Pitín, v.r., člen představenstva 
 
Mgr. Jiří Procházka, v.r., člen představenstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teplárna Liberec, a. s. 
tř. Dr. Milady Horákové 641/34a 

460 01 Liberec 4 
IČ: 62241672 

DIČ: CZ62241672 
e-mail: tlib@tlib.mvv.cz 

tel.: 485 386 111 
fax: 482 710 441 

http://www.tlib.mvv.cz 
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6. Zpráva dozor čí rady  
 

 
 
 


















































































